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Előszó
„A felsőoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. tv-ben meghatározottak
szerint a felsőoktatási intézményeknek – önkéntes adatszolgáltatás alapján – el kell látniuk a pályakövetés feladatait, melynek keretében figyelemmel kísérik azoknak a
munkaerő-piaci helyzetét, akik
náluk szereztek bizonyítványt, oklevelet.” A Diplomás Pályakövetési
Rendszer a Szent István Egyetem
által elnyert TÁMOP - 4.1.1.-08-as
projektek központi eleme.
A hallgatói motivációs és pályakövetéses vizsgálatok hozzájárulnak az
egyetem és a munkaerő piaci szereplők kapcsolatának erősítéséhez, az
intézményben folyó képzések modernizálásához, a leendő hallgatók tájékozottságának növeléséhez. A hallgatói motivációs és pályakövetéses vizsgálatok segítik a képzési programok és
hallgatói szolgáltatások fejlesztését,
az egyetem versenyképességének erősítését.
A DPR kutatások célkitűzései:
• a munkaerő piaci mozgás nyomon
követése;

•

életpálya adatok gyűjtése, feldolgo-

zása, értelmezése;
• a hallgatói motivációk és pályatervek, elképzelések, elvárások vizsgálata, megismerése;
• az eredmények beépítése és alkalmazása az egyetem stratégiájának
alakításában;
• az eredmények alkalmazása a
minőségbiztosítási rendszerben.
A projekt központi projektelemének
megvalósítása során az elvégzett feladatok a következő két fő tevékenységcsoportba sorolhatók:
1. a pályakövetés szakmai megvalósítása, módszertanának kidolgozása,
gyakorlati alkalmazása;
2. a rendszer informatikai keretrendszerének kialakítása, működtetése.
A célkitűzéseknek megfelelően az
alábbi felmérések valósultak meg:
• 2010-es tavaszi felmérés:
– az aktív hallgatók motivációs
vizsgálata,
– a 2007-ben és 2009-ben végzettek hallgatók megkeresése;
• 2010 őszén telefonos felmérés a
2007-ben, 2008-ban és 2009-ben
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•

végzett hallgatók reprezentatív

portálon mindenki számára elérhe-

mintáján;

tők.

2011 tavaszi felmérés:
– az aktív hallgatók motivációs
vizsgálata,

A felmérések eredményeiből
készültek egy-egy témakör alaposabb körbejárásával a kötetben
található tanulmányok, elemzések.
A kötetet a Pécsi Tudományegyetem
hasonló kutatásából készült tanulmány színesíti.

– a 2008-ban és 2010-ben végzett
hallgatók megkeresése;
• 2011. április második felében a külföldi hallgatók angol nyelvű felmérése.
A felmérésekből kutatási jelentések, vezetői tájékoztatók, hírlevelek
készültek, amelyek a DPR.SZIE.HU
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Obádovics Csilla
Projekt szakmai felelőse,
a DPR pillér vezetője

